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Maken palsta

Vuosi  2011  on  kulunut  nopeasti. 
Paljon  on  taas  koettu  yhdessä. 
Näin vuoden viimeisessä Kuksassa 
kiitän  teitä  kaikkia  yhteistyöstä  ja 
panoksestanne partiotoiminnan hy-
väksi.

Kun  joulu  pian  saapuu,  toivotan 
teille partiolaisille ja vanhemmillen-
ne, sekä partiotyön tukijoille ja ys-
täville, Rauhaisaa Joulua sekä Tai-
vaan Isän runsasta siunausta tule-
valle vuodelle 2012.

Markku "Make" Korhonen,
Lippukunnanjohtaja
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Pääkirjoitus

Joulua odotellessa
Talvi tulla jolkottaa vaikka lunta ei vielä 
suurissa mittakaavoissa näy. Saa nähdä 
saammeko mustan  joulun  ja  pääseekö 
Pukki reellään kotipihalle asti vai joutuu-
ko hän käyttämään helikopteria.

Vaikka  päätoimittaja  onkin  vaihtunut  ei 
Kuksa koe erityisiä muutoksia. Innokkai-
ta ja sitoutuvia toimittajia kyllä tarvitaan.

Partion  puitteissakin  joulun  voi  aistia 
ovella kulkevista pikkupartiolaisista jotka 
myyvät  partiolaisten  adventtikalenterei-
ta, onpas saattanut joku minullekin koit-
taa  myydä  kunnes  on  huomannut  mi-
nunkin olevan partiolainen. 

Se  oli  rattoista  aikaa  se  kalenterien 
myynti.  Muistan kuinka kuljimme Ultsin 
autolla  pitkin  syrjäkyliä  ja  myimme ka-

lentereita  ovelta  ovelle.  Paljon  mahtuu 
niihinkin reissuihin tarinoita joita voi tel-
tassa  kertoa  partiokavereille  kaminan 
lämmittäessä mukavasti.

Talvi tuo paljon iloa partioharrastukseen 
kun voi lähteä talvileireille ja hiihtoretkil-
le.  Ruoktu  onkin  nyt  itsenäisyyspäivän 
jälkeen seuraava isompi lippukuntamme 
tapahtuma jonne seuraava Kuksakin il-
mestyy. 

Pian  lomien  alkaessa  ja  joulunodotuk-
sen  yltyessä  muistavat  partiolaisetkin 
joulun sanomaa jättäytyen loman ajaksi 
koteihinsa ja pitäen pientä ansaittua lo-
maa myös  partiosta.  Vaikka  kokouksia 
ei olekaan on silti hyvä muistaa toteuttaa 
partiolaisten  ihanteita  arkielämässä  ja 
auttaa lähimmäisiä joka päivä.

Rauhaisaa joulunodotusta kaikille lukijoille toivottaa 

Mauno ja muu Kuksan toimitus

Tuki kiittää
Tässä kuvassa on nipuissa osa siitä yli  8000 
euron rahamäärästä, jonka adventtikalenterien 
myynti Limingasta tuotti Partiotyön Tuelle sekä 
Pohjanmaan ja Suomen Partiolaisille. 

Limingan Partiotyön  Tuki kiittää kaikkia kalen-
terin myyjiä urakasta ja kalenterin ostajia par-
tiotyön tukemisesta.
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Partiouutisia

Uusia Waareja
Isänpäivänä  aamuvar-

haisella päättyi tämänvuo-
tinen  testi  ja  Waarien  arvo-

valtaiseen joukkoon hyväksyttiin  asian-
mukaisten menojen saattelemana neljä 
uutta  Waaria.  He  ovat  Sakari  Hakkola 
(barettikoodi 33 139 11), Jaakko Juntto-
la (33 140 11), Asser Korhonen (33 141 
11) ja Ossi Pietilä (33 142 11). Tämän-
vuotinen testi oli järjestyksessään 33. ja 
siitä erikoinen, että kolme uusista waa-
reista  on  waari  jo  toisessa  polvessa. 
Kaikkiaan testin on läpäissyt 142 Waa-
ria.

Syyskuun kokouksessaan lippukunnan 
hallitus  myönsi  vihreän  jänkäsuden 
Petri Lehtoselle. Kuksa onnittelee!

Kalenterimyynti on päättynyt
LNK myi  yli  1400  adventtikalenteria  ja 
myynnnillä  tienattiin  Partiotyön  Tuen 
kämppärahastoon yli  2800 €. Myyntiki-
san voitti  Juolukat,  toiseksi tuli  Huuh-
kajat ja kolmanneksi Tikat. Voittajat pal-
kitaan ruhtinaallisesti. Operaatiota johta-
nut Jasse kehui kaiken sujuneen hyvin.

Waarien erikoisoperaatio paljasti- 
ei uusia muoreja tänä vuonna

Syksyn aikana Waarit seurasivat viikko-
ja  kestäneessä  erikoisoperaatiossaan 
muorien  testitouhuja.  Päättelemällä 
Muoreilta  epähuomiossa  lipsahtaneista 
lauseenpuolikkaista  ja  todennäköistä 
testiajankohtaa laskemalla Waarit tulivat 
lopputulokseen, että testi  alkaisi  26.11. 
aamupäivällä. 

Tuona aamuna muoreja varjostaessaan 
Waarit kuitenkin totesivat ettei testi alka-
nutkaan. Waarien päättely oli silti osunut 
oikeaan,  koska  muorit  kertoivat,  että 
testi  oli  heistä riippumattomasta syystä 
peruuntunut  vain  muutamaa  minuuttia 
ennen H-hetkeä. 

Jos muorit ovat suruissaan kun heidän 
joukkonsa ei lisääntynyt, löytyy Waareil-
ta myötämieltä. Meniväthän näet viikko-
jen varjostus ja monimutkaiset laskelmat 
aivan  hukkaan.  Lohtuna Waareilla  kui-
tenkin ovat kaikki ne hauskat seikkailut, 
joita he operaationsa aikana kokivat.

Anssi luopui päätoimittajan pestistä
Kuksan päätoimittaja A. Kulotie luopui 
yllättäen tehtävästään toistaiseksi  tun-
temattomista  syistä.  Kuksan  toimituk-
selle  lähettämässään  viestissä  Anssi 
määräsi jatkajakseen  Hannu "Hande" 
Luukisen,  joka otti  tehtävän väliaikai-
sesti hoitaakseen.
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Juolukat voitti juttukisan
Kuksan  tämänvuotisen  juttukisan  ja 
partiotyylisen juhlaillallisen voitti Juolu-
kat huikealla  8 pisteellä.  Muut  kisaan 
osallistuneet  ryhmät  pistejärjestykses-
sä  ovat  Kirsikat,  Lumikot,  Muorit, 
Ruusunmarjat, Hillat, Naalit ja Piisa-
mit.  Kuksa  julistaa  tästä  hetkestä  al-
kaen  Juttukisa-2012:n  alkaneeksi.  Ki-
sa-aikaa  on  ensi  vuoden  itsenäisyys-
päivä-Kuksan  aineistonjättöpäivään. 
Eniten ja laadukkaimpia juttuja vuoden 
aikana kirjoittaneet palkitaan.

Vanhaa verta toimittajakaartiin
Kuksan  väliaikaiseksi  päätoimittajaksi 
määrätty  Hande sai  Kuksan  toimitus-
kunnan  avulla  houkuteltua  tehtävään 
vanhan  tutun  konkaripäätoimittajan, 
Mauno Ylikurkelan. Nykyhetkestä aina 
hamaan  tulevaisuuteen tuo  lahjomaton 
totuudentorvi,  eräpartion  profeetta,  toi-
mittajien ruoska ja niittykärppien mega-
foni sanoo siis Kuksa-asioissa viimeisen 

sanan.  Huhujen  mukaan  kiinnostusta 
päätoimittajan tehtävään osoittivat myös 
Tomi-Sisu Tunkka, Matti Kanta-Utsjo-
ki sekä Mikko 'Nasu' Titus.

VÄRVÄYDY MUKAAN HAVULLE!
Ensi kesän piirileiri Havu2012 etsii teki-
jöitä.  Lue  lisää  avoimista  pesteistä 
www.pohjanmaa.partio.fi/viestinta/uuti-
set/371/.  Varaa paikkasi tekijöiden jou-
kossa ensi kesän leirille nyt!

LNK P-PPPY:n jäseneksi
Niittykärppien  hallitus  päätti 
että lippukuntamme liittyy Poh-
jois-Pohjanmaan  Partioperinneyhdistyk-
sen  (P-PPPY)  jäseneksi.  Jäsenyyden 
myötä mm. yhdistyksen lehti  Partiorum-
puutus toimitetaan kolmena kappaleena 
Kotikololle, jossa sitä voi ja kannattaakin 
käydä lukemassa.

Onko rothaa näkyny?
Tuhkasenjärven  partiokämpällä  on  ha-
vaittu  rothan  jälkiä.  Jos  sinulla  on  tar-
kempiat  rothahavaintoja,  ilmoita  niistä 
epäröimättä Kuksan toimitukselle.

Vieressä tarkin saatavilla oleva valokuva 
rothasta.
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Leirit ja retket

BIZCOCHO
Juolukat ottivat varaslähdön jouluun Ko-
tipietilässä  leipomisen  merkeissä  mar-
raskuun kolmantena viikonloppuna. 

Illan aikana askartelimme hyvä työn uk-
koja,  mietimme tulevia leirejä ja retkiä. 
Tällä kertaa ruoastakaan ei  ollut  pulaa 
sillä pitsan ja tortillojen lisäksi illan aika-
na uunissa paistuivat  mm. sämpylät  ja 
pätkismuffinssit.  Mukava  leiri  kaiken 
kaikkiaan! 

Ansku

Juolukoiden Tuskan aikaa -leiri
Lähdimme  aikaisin  lauantaina  11.6.  n. 
klo  13  pyörillä  Aarninkankaan  laavulle 
Rantakylän kautta. Rantakylässä uimme 
ja näimme tuttuja. Kaksi hyypiötä (Ans-
ku ja Suikki) seurasivat koko ajan. Läh-
dimme  pienen  virkistysreissun  jälkeen 

laavulle surkiaa tietä pitkin. Laavulla oli 
hyttysiä ja kuuma eli mikään ei ollut hy-
vin. Teimme ruokaa ja söimme sen. Löl-
lösimme ja lähdimme uimaan lumijoelle, 
jonne  oli  tuskallinen  reissu  ja  Marialla 
lähti  8  kertaa ketarit.  Uiskentelimme ja 
Anskukin uskalsi  heittää talviturkin,  toi-
sin  kuin  Suikki  (joka  väittää  jo  heittä-
neensä sen, mutta me muut epäilemme 
sitä  suuresti).  Takaisintuloreissulla  Ma-
rialta lähti ketarit vain 3 kertaa! Hyttysiä 
on tuhansittain ja ne syövät meidät elä-
vältä! A-P-U-A!! Kaikki keinot on jo käy-
tetty ja mikään ei auta. Saa nähdä kuin-
ka elävinä täältä takaisin selvitään…

Suoritimme leirillä myös partiolaulut ja –
leikit merkin joten kehittelimme myös ini-
sevistä ystävistämme pienen laulun:

Meil on metsässä nuotiopiiri, 
jossa hyttysten ininä soi.

Kauas meidän huutomme raikuu, 
kun hyttysten ininä soi.

Voi tätä hyttysten armotonta aikaa
ja kauniin kesäyön taikaa!

Kun makuupusseihin käy nyt tiemme  
hyttysten syödessä. 

Juolukat

Kuksa julkaisee mielellään juttuja retkiltä ja leireiltä. Kirjoittakaa edes lyhyt  
juttu joka retkeltä ja lähettäkää osoitteeseen kuksa@niittykarpat.fi tai tuokaa  

juttu Kuksan postilaatikkoon Kotikololle.

Pitkät jutut ja monta kuvaa olisi vieläkin parempi. Muista myös juttukisa!
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Sähköä ilmassa
Joko teidän postiluukkunne on kolahta-
nut  vuoden  2012  jäsenmaksun  lasku, 
minun postilaatikkooni ei. Minä 17v opis-
kelija, joka ei maksa itse laskujaan sain 
sähköpostiini viestin laskusta joka tulee 
maksaa ja  tietoa uudesta  jäsenmaksu-
järjestelmästä.  En  jaksanut 
käyttää päätäni asian miettimi-
seen vaan jätin sen tuonnem-
mas.  Pian  muistin  asian  ja 
hupshei, eräpäivä olikin jo mennyt. Hä-
dissäni näytin laskun äidilleni joka mak-
soi sen pois. Vaikka laskua ei muistaisi 
maksaa  tai  ei  katsoisi  sähköpostia  ei 
hätä  ole  sen  näköinen  koska  laskusta 
tulee vielä lisäksi muistutuskirje postilaa-
tikkoon paperiversiona.

Erikoista tässä on se, että veljeni ei ole 
saanut laskua sähköpostiin eikä kirjeitse 
ja hän on sentään täysi-ikäinen ja lasku-
jen olisi pitänyt tulla jo syyskuun puolivä-
lissä, jokin mättää?

Sähköisellä  jäsenmaksulla  yritetään 
säästää  luontoa  joka  on  sinänsä  ihan 
hyvä ajatus, mutta hankalaa niiden koh-
dalla  jotka  eivät  lue  sähköpostiaan  tai 
maksa itse laskujaan. Nyt kun saan säh-
köpostiini viestin laskusta, joudun tulos-

tamaan sen ja  antamaan van-
hemmilleni,  missä  säästettiin? 
Paperia käytettiin kumminkin.

Ehkä me näiden kaikkien muu-
tosten keskellä opimme elämään tämän-
kin  asian  kanssa,  vai 
mitä sinä luulet?

Oletko  itse  törmännyt 
ongelmiin sähköisen jäsenmaksun kans-
sa  tai  onko  sinulla  jotain  muuta  kom-
mentoitavaa asiasta?

Lähetä kommenntisi Kuksan sähköposti-
osoitteeseen  kuksa@niittykarpat.fi tai 
Kuksan postilaatikkoon joka löytyy Kolol-
ta. - Pyry

Missä 
säästettiin?

Jokin mättää
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Rover
Lippukuntamme uudet  waarit  olivat  jo ennen testiä  oikein reippaita ja kirjoittivat 
waarien pyynnöstä Roverilta päiväkirjat. Tässä Sakarin versio tapahtumista.

Saavuimme kymmenen aikoihin perjan-
tai-iltana  Hossaan.  Yövyimme  ensim-
mäisen yön Ossin ja Jaakon kanssa tel-
tassa Jatkonsalmen leirintäalueella. Aa-
mulla  lähdimme  melomaan  kanootilla. 
Sää oli hyvä, hiukan pilviä mutta aurin-
koista. Yövyimme ja vietimme illan Ko-

kalmuksen  laavulla.  Rentouduimme, 
söimme  ja  osa  veisteli  kävelysauvoja. 
Laavussa tarkeni hyvin yön. Sunnuntai-
na  aamulla  seitsemältä  heräsimme  ja 
meloimme takaisin leirintäalueelle odot-
telemaan bussia. Hyvä reissu, ehdotto-
masti käymisen arvoinen leiri. Sakari

Kalenterien myynti-ilta
Pieniä ja hieman suurempiakin partiolai-
sia  kokoontui  maanantaina  21.marras-
kuuta kololle kalentereineen kisan alkua 
odotellen.  Jokainen  vartio  sai  oman 
alueensa, jossa seuraavat 3 tuntia vie-
rähtivät kalentereita kaupaten. Osa ehti 
myydä jopa montakin aluetta. Myynti-il-
lan  jälkeen  kylän  kalenterikisassa  joh-
dossa olivat Sudet 10.85 kalenterilla var-
tiolaista kohden. Huhujen mukaan jokai-
sella  vartiolla  oli  kuitenkin  ollut  hyvä 
myyntimenestys.  Illan  päätteeksi  juotiin 
vielä glögit ja syötiin piparit. 

Mukana oli myös Hillojen Heli, jonka mielestä  
myynti-ilta oli ihan kiva. Kaupaksi oli mennyt ai-
nakin 8 kalenteria, eikä illan aikana ollut tapah-
tunut mitään erityisen jännää. 

Ansku

Mitä ihmettä?
Kuksan päätoimittaja tuntuukin olevan varsinainen orjapiiskuri. Vai mikä on merki-
tys tapahtumalla nimeltä ruoskintailta, johin Kuksan toimitus osallistuu lehteä vä-

säämään heti aineiston viimeisen jättöpäivän jälkeen? Tarkkailemme tilannetta.
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Muorien uusi huppari
Lippukuntamme kermaa edustavat Muo-
rit  ovat  laajentaneet  vaatemallistoaan. 
Nyt Muorit ovat antaneet teille mahdolli-
suuden tutustua heidän uuteen ja ainut-
laatuiseen tiimihuppariinsa tarkemmin. 

Hupparit  on  valmistettu 
rakkaudella ja juuri lippu-
kuntamme Muoreja  var-
ten.  Ne  ovat  pääosin 
puuvillasta tehtyjä ja tun-
tuvat  päällä  erittäin  mu-
kavilta. Huppari on väljä 
ja sen alle mahtuu läm-
mintä  vaatetta.  Väri  on 
kaunis  metsänvihreä  ja 
sopii täydellisesti muoribarettiin. 

Etuosassa on jokaiselle Muorille tärkeä 
numero, jonka merkitystä 
muiden  ei  edes  tarvitse 
tietää.  Takaosassa  on 
upea  valkoinen  painettu 

M-kirjain,  jonka 
Suikki on piirtänyt. 

Muorit  ovat  olleet  aktiivisia  myös 
muutenkin  kuin  vaatemalliston 
osalta. Wanhan ajan joulu – tapah-
tumassa Muorit  möivät  itse  leipo-
miaan kakkuja ja paistoivat lättyjä 
partiotulilla.  Myös  glögitarjoilu  oli 
järjestetty pientä maksua vastaan. 
Muorit  kiittävät  kaikkia  paikalla 

käyneitä! 

Suurennuslasin alla Kirsikat

Tällä kertaa haastateltavana on Kirsika-
ta, lippukuntamme energinen tyttövartio. 
Kirsikoihin kuuluu johtajat Anni, Salla ja 
Aikku, sekä vartiolaiset Henna P., Jan-
niina, Ilona, Saara, Eva, Venla, Pinja, 
Lotta, Henna R., Hanna-Leena, Noora 
ja Mette. Tytöt ovat koulussa neljännellä 
luokalla ja he ovat toimineet yhdessä jo 
neljä vuotta. 

Kun tytöiltä kysytään mikä ruoka he oli-
sivat, he vastaavat Roosan (entisen var-
tiolaisen)  kunniaksi  nuudelit,  koska Kii-
nassa syödään nuudeleita. Parhaina yh-

teisinä partiomuistoina tytöt pitävät yksi-
mielisesti ensimmäistä omaa leiriään ja 
Roosan läksiäisiä. Tulevaisuuden suun-
nitelmissa tytöillä on pitää oma leiri, nuk-
kua lumikuopassa ja mennä vanhainko-
tiin. Toimitus toivoo, että viimeisin toive 
ei toteudu aivan pian. Idoleinaan Niitty-
kärpissä Kirsikat pitävät Patea ja Peteä. 

Tytöt  haluavat  lähettää  vielä  terveisiä 
Susi-laumalle!  

Kiitos tytöille haastattelusta! 

Ansku & Fanni
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Erikoisia lippukuntien nimiä
Klikkailin partiowikissä satunnaista sivua 
ja vastaani tuli outoja lippukuntien nimiä 
käsittelevä sivu. Kiinnostuin välittömästi 
ja päätin ruveta tutkimaan mitä partiowi-
ki tietää oudoista lippukuntien nimistä.

Ensimmäisenä  silmääni  pomppasi 
Kakskerran kaksoispiste -niminen lip-
pukunta.

Valitettavasti  lippukunnasta ei  ollut  sen 
kummempaa tietoa kuin, että se on pe-
rustettu  vuonna  1972,  se  kuuluu  Lou-
nais-suomen partiopiiriin ja toimii Kaks-
kerrassa Lounais-Turussa.

Raision Killinallit 
kuulosti  myös  jok-
seenkin  vekkulilta  joten 
päätin ottaa siitäkin hieman 
ennemmän selvää. RaKiNa on Rai-
siossa toimiva tyttölippukunta ja se on 
perustettu  vuonna  1958.  Lippukunnalla 
on myös veljeslippukunta Jokikylän po-
jat.

Nyt vastaa tuli Yläneen Korpijunkkarit.

Lippukunta  pe-
rustettiin  ensimäi-

sen  kerran  Yläneellä 
poikalippukuntana vuonna 

1962.  Toiminta  hiipui  kuiten-
kin  vuoteen  1969  mennessä,  mutta 
vuonna 1982 se herätettiin takaisin hen-
kiin  yhteislippukuntana.  Lippukunta  toi-
mii  Yläneen  Leijankorvella  ja  kuuluu 
Lounais-Suomen Partiopiiriin.

Porissa taas toimii lippukunta nimeltään 
Käppäräpartio.  Se on saanut nimensä 
heidän  merkkiin- säkin  kuvatusta 
avautuneesta männynkä-
vystä,  jota Porissa 
kutsutaan käppäräk-
si.  Lippukunta toimii  Länsi-
Porissa ja kuuluu Lounais-suomen 
partiopiiriin. Pyry

Muita hauskoja lippukuntien nimiä:

Littoisten Pirtapiiat

Hespartto

Klapaset

Pakin Rinkat

Mustat Veljet

Parran Haltiat

Tasalam Boja

Haminan Rantarillit

Kaarinan Korpiklaani

Kuksaan tulevat sarjakuvat ja muut piirrokset kannattaa piirtää mahdollisimman 
isoina. Kuvat piirretään puhtaaksi mustalla tussilla ja luonnosviivat pyyhitään pois 
hyvällä kumilla. Näin tulos ei näytä suttuiselta ja siitä saadaan hyvä kuva lehteen.
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JOTI
JOTI oli taas perinteisesti lokakuun kol-
mannella  viikolla  ja  Kempeleen  Sam-
posten datausiltamiin  eksyi  LNK:ta 
edustamaan  Jasse (yllätys?) ja paikalla 
ehti ohimennen vierailla myös Pyry.

Tapahtumapaikkana oli Kempeleen lukio 
ja ohjelma koostui lähinnä irkkaamises-
ta,  sekä  muusta  tietokoneella  säätämi-
sestä,  valvomisesta  ja  ylenpalttisesta 
kahvin  nautiskelusta.  Myös  muutama 
elokuva ehti pyörähtää ATK-luokan vie-
reisessä medialuokassa ja kaikkein hei-
koimmat laittoivat yöksi nukkumaan. Pai-

kalla  oli  
Niittykärppiä, 
Suomuuraimia 
ja sutipurikoita, 
Samposia sekä 
Kelopoikia. Mu-
kaan olisi mahtunut vielä lisääkin poruk-
kaa, mutta meininki oli silti kova.

Huhujen mukaan ensi vuonna olisi tulos-
sa  laajempi  yhteis-JOTI  myös  Heure-
kaan, mutta tästä mahtaa tulla lisätietoa 
myöhemmin.   Jasse

 

Jamboree On The Internet eli JOTI on kansainvälinen partiotapahtuma, joka jär-
jestetään vuosittain lokakuussa. Viikonlopun aikana partiolaiset keskustelevat tois-
ten partiolaisten kanssa internetin välityksellä IRCissä, sähköpostitse, WWW-si-
vustoilla, pikaviesteillä sekä puhe- ja videoyhteyksin.  Ensimmäinen WOSM:n vi-
rallinen JOTI järjestettiin vuonna 1997. JOTIn aikana on myös helppo suorittaa 
Nettipartiolaisten JOTI-taitomerkki.  

Odotatko Ruoktua? GALLUPPI
Yksi partiovuoden kohokohdista lähestyy, nimittäin hiihtoloma ja lippukuntamme 
perinteinen talvileiri Ruoktu joka järjestetään Taivalkosken Siiranjärvellä

Pirjo: En ole varma, mutta jos olen tulossa niin lähden vain völläileen!

Veikko rantakokko: En, koska lähden laskettelemaan.

Henri kivimäki: Juu, mutta haluaisin ensin tietää missä se on.

Juulia Tavasti: Tottakai!

Laura Jaakola: Odotan tietenkin! Pyry
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Pahkalilja

Hyvää huomenta,  perjantai  15.7.2011 
klo 7.14. Lippukuntamme vaeltajat,  sa-
moajat ja vanhimmat tarpojat kokoontu-
vat tänään partiokämpälle suorittamaan 
pahkaliljaa. Pahkalilja on vyömerkki jos-
sa  on  tarkoitus  valvoa.  Ensimmäinen 
pahkalilja  vaatii  24  tuntia  valvomista. 
Tarkoituksena  olisi  kirjoittaa  joka  tunti 
kuluneista  tapahtumista  ja  toden  totta 
valvoa  24  tuntia.  Omalla  kohdallani 
haastetta lisää vain se, että itselläni on 
töitä sekä tänään, että huomenna, siksi 
siis heräsin näin aikaisin, että ehdin nuk-
kua ennen töihin lähtöä. (työt klo 12-18) 
Takana on sellaiset vajaat 6 tuntia unta 
joten  tästä  voi  tulla  erittäin  mielenkiin-
toista. Minä alan nyt hommiin joten an-
toisaa lukukokemusta!

Kello 8.06 Ensimmäiseen tuntiin mahtui 
aika vähän. Mitä nyt kun kello soi seitse-
mältä niin pyörin vartin sängyssä ja nou-
sin tietokoneelle.  Otin  pikaisen suihkun 
ja join aamukahvia kakun kera. Katselin 
teksti-tv:n  uutisia  sohvalla  ja  jutustelin 
isän ja Jassen kanssa.

Kello 9.02 Tuntiin mahtui koneella istu-
mista,  syömistä  ja  musiikin  kuuntelua. 
Tutkailin  samalla  kahden  ensimmäisen 
Harry Potter-leffan kansia.

Kello 10.03 Kolmas tunti jatkui samoissa 
merkeissä.  Vielä  ei  erityisiä  kommer-
venkkeja  sattunut.  Puoli  kymmenen 
maissa  lähdin  kauppaan  ostamaan 
evästä ja tulin kotiin ison Teho-pullon ja 
karkkipussin kanssa. Sitten tajusin, että 
olisi ehkä ollut järkevää ostaa jotain ruo-
kaakin. No, ehtii sen myöhemminkin. Ja 
kyllä.  Ostin  Tehoa,  niin  vähän  hyvää 
kuin energiajuomissa onkaan, en suosit-
tele. Paitsi jos pitää valvoa pitkään. En 
kyllä suosittele silloinkaan.

Kello 12.39 Neljäs ja viides tunti. Aamu 
jatkui mukavissa merkeissä ja selailin In-
ternetiä.  Pikkuhiljaa kun ei  ollut  mitään 
tekemistä  niin  päätin  lähteä  jo  töihin. 
Matkalla  kävin  kysymässä  Hannulta  ja 
Makelta kololla, että tietäisivätkö he mi-
tään  eräästä  partiomerkistä  jonka  sain 
kummitädiltäni. Vastauksena sain samaa 
niin kuin olin olettanutkin, että se on joku 
tyttöjen  merkki,  oletettavasti  ruotsalai-
nen.  Täyttä  varmuutta  merkistä  ei  siis 
syntynyt. Sitten kuitenkin availin ovet ja 
verhot  töissä,  (Limingan  kotiseutumu-
seo) vein eväät jääkaappiin ja aloin teh-
dä  rankkaa  työtäni.  Odotettavissa  oli 
mielenkiintoinen  päivä,  koska  museon 
pihalla olisi tänään Butotanssiesitys.
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Kello 13.01 Työpäivä alkoi juttelulla toi-
selle  museotyöntekijälle ja  Harry Potter 
ja  Viisastenkivi  -elokuvan  merkeissä. 
Toiselle puolelle saapui asiakkaita, mut-
ta minun puolelle he eivät ainakaan vielä 
tulleet.

Kello 14.08 Harry Potter jatkuu.

Kello  15.00  Tunti  jatkui  Harry  Potterin 
merkeissä ja nyt se alkaa, nimittäin Bu-
totanssiesitys.

Kello 16.04 Joo. No olihan se tietenkin, 
mitenkä  he  sanovat,  ei  niinkään  esitys 
vaan luomus. Luomus voisi olla sille oi-
keen kuvaava sana. Esitys alkoi suurin-
piirtein 20 minuuttia myöhässä ja ihmisiä 
pyöri  myös  museolla.  Tanssi  oli  melko 
erikoista  ja  no  tuota  noin,  butotanssia. 
Katsoin  Harry  Potterin  loppuun  ja  söin 
myös ruokaa tämän tunnin aikana. Tai-
sin jossain vaiheessa käydä soittelemas-
sa pianoa Lampimuseolla, mutta en ole 
kylläkään varma oliko  se tämän tunnin 
aikana.  Nyt radio päälle ja tienaamaan.

Kello 17.08 Kymmenes tunti meni pela-
ten Minecraftia  ja  jatkuu luultavasti  sa-
maa rataa.

Kello 21.54 Höm, kirjoittaminen taisi vä-
hän unohtua. Yhdestoista tunti jatkui kyl-
lä  Minecraftin  merkeissä,  mutta  lopulta 
kyllästyin.  Menin  soittelemaan  Lampi-
museolle, minkä jälkeen lähdin kotiin.

Kahdestoista tunti. Pyöräilin kotiin ja otin 
tavarani.  Menimme  kauppaan  jossa 
Suikki liittyi seuraamme. Ostimme aina-

kin 5 kärryllistä ruokaa ja lähdimme ha-
kemaan Jaakkoa ja Sannia. Matka jatkui 
kohti kämppää.

Tunteja kului, kun saavuimme kämpälle 
ja aloimme naarmuttaa uutta hienoa lat-
tian lakkapintaa. Veimme huonekalut si-
sään ja asetuimme taloksi.

Vietimme aikaa ja hakkasimme puita. Is-
tuksimme  uudella  laiturilla  ja  aloimme 
katsoa leffaa, Harry Potter ja Salaisuuk-
sien  kammio.  Katsoimme siitä  kolmas-
osan  ja  päätimme  pitää  tauon.  Silloin 
muistin, että pitäisi  tosiaan pitää päivä-
kirjaa, no sitten vain aloin rustaamaan!

Kello 3.03 Aikaa on taas vierähtänyt viisi 
tuntia. Ei oikeen onnistunut se joka tunti 
kirjoittaminen.  No  viiteen  tuntiin  mahtui 
kaikenlaista. Jäimme ulos lukkojen taa ja 
jouduimme hakemaan kevarilla Hannulta 
avaimet. Haimme samalla grilliltä evästä 
ja vietimme rattoisaa iltaa. Otimme kovat 
löylyt ja istuimme koneella. Nyt väsyttää.

Kello  6.03  Ohjelma  ei  ole  juurikaan 
muuttunut.  Näin  me  vajotetaan  tässä. 
Ensimmäiset  lähtevät  nukkumaan.  Mi-
nulla vielä yksi tunti jäljellä, saas nähdä.

Kello 7.00 Viimein. Nyt se koittaa, Pyryn 
nukkumaanmenoaika.  Takana  on  24 
tuntia ja viimeinen tunti  kului kortin pe-
luussa. Nyt vaivun unten maille ja viiden 
tunnin päästä minun pitää olla museolla 
tekemässä töitä! Muut jatkavat valvomis-
ta joten minun puolestani ei muuta kuin 
hyvää yötä!        Pyry
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Partio nyt 2.011 
Tämä juttu kertoo Sorsa-vartiosta partio-
taidon  SM-kisoissa,  jotka  pidettiin  Es-
poon ja Kauniaisen alueella. Vartiomme 
kilpailunumero  oli  519  ja  kilpailuvar-
tioomme  kuului  minun  lisäkseni  Pyry, 
Petri  ja  Jaakko ja  virallisena  kisakus-
kinamme ja ”huoltajanamme” oli Hande. 

Kilpailu alkoi n. 9 aikaan aamulla lipun-
nostolla jonka jälkeen pidettiin parit pu-
heet  kilpailun  järjestäjän  sekä  tuomari-
neuvoston puheenjohtajan toimesta. Kel-
lojen  kisa-aikaan  synkronoinnin  jälkeen 
lähdimmekin lampsimaan kohti paikallis-
junan  pysäkkiä  josta  matkamme  kohti 
ensimmäistä rastia alkoi.

Ensimmäinen rasti  oli  nimeltään  Erillis-
wc:n lattia ja rastilla piti valaa betonilaat-
ta kehikkoon joka piti itse tehdä puusta. 
Rasti meni aika heikosti sillä emme ehti-
neet  valaa  be-
tonia ollenkaan, 
koska jo kehyk-
sen  tekoon 
meni  melkein 
koko  käytettä-
vissä  oleva  ai-
ka. Pisteitä tuli-
kin  vain  2,4/10 
mutta  saimme 
silti  korkeam-
mat pisteet kuin 
jotkut betonilaatan tehneet. Mikä lie siinä 
oli syynä. Kaipa kehikkomme oli niin hie-

no että sii-
tä  pystyi 
saamaan 
hyvät pis-
teet.  Eril-
lis-wc:n ai-
kana  oli 
myös  tehtävä 
SM-troikka jossa ideana oli veikata mui-
den  sarjojen  voittajat.  Veikkauksemme 
onnistuivat  hyvin  ja  saimme  pisteitä 
2,4/3.

Koko  kisan  aikana  voimassa  pysynyt 
käytösrasti Herran nuhteessa saatiin pe-
rinteiseen tapaan ensimmäisellä  rastilla 
(ja  jostain syystä emme saaneet  tästä-
kään täysiä pisteitä vaan pistesaaliimme 
jäi 1.9/2)

Toisella  rastilla  oli  tehtävä  maakunnat.  
Ideana  oli  ha-
kea  kartalta 
rastit  jotka  oli-
vat  tiettyjen 
suomen  maa-
kuntien  alla. 
Meille  annettiin 
kalvo  jossa  oli 
suomen  maa-
kunnat  merkit-
tynä  ja  sen 
avulla  piti  mer-

kata  rastit  joita  hakea.  Vaikka  omasta 
mielestämme  onnistuimme  tehtävässä 

Lähtötehtävä
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hyvin niin tuomaristo oli eri mieltä ja an-
toi  meille  pisteeksi  pyöreän  nollan  kun 
maksimi oli 6.

Kolmas rasti oli nimeltään Mullan alla ja 
ideana  oli  nimetä  ”apukuopan"  perus-
teella  vastauspaperissa  olevat  maaker-
rokset. Jottei tehtävä täysin muistin va-
rassa  olisi  niin  tehtäväkäskyn  toisella 
puolella  oli  sikin-
sokin  eri  nimisiä 
maakerroksia 
aina  hiekasta  hu-
mukseen ja  beto-
niin.  Rasti  meni 
paremmin  kuin 
odotimme  sillä 
pisteitä tuli 3,0/4.

Sitten  oli  Singer  
Fleece ja tehtävä-
nä  leikata  kan-
kaasta neljä muo-
tin mukaista palaa ja neuloa ne pykäpis-
toilla  pipoksi.  Olimme  veikanneet,että 
rastilla  pitäisi  tehdä joku vaate tai  vas-
taava  ompelukoneella  sillä  Singer  on 
ompelukonemerkki.  Tämäkin selvisi  en-
nen kisaa pienellä googlaamisella.

Vaikka kukaan meistä ei tiennyt mikä py-
käpisto oikein oli, se ei estänyt meitä te-
kemästä  pipoistamme  suhteellisen  sa-
mannäköisiä  kuin  mallista.  Pisteitä  tuli 
kuitenkin vain 2,1/6.

Viides ja kuudes rasti sijaitsivat samalla 
alueella. Ensin meidän piti tehdä kuudes 

rasti nimeltä  Palapeli KAIE jossa tehtä-
vänä oli 10 minuutissa koota ikean jak-
kara.  Tehtävä  meni  alun  kankeudesta 
huolimatta hyvin, mutta emme ihan kaik-
kia  ruuveja  ehtineet  kiristää  kunnolla 
ajan loppumisen takia. Pisteitä kuitenkin 
saatiin 1.6/4. Pieni pistemäärä johtui siitä 
että  emme  todellakaan  olleet  nopeim-

pien  joukossa 
ja  pisteitä  sai 
sitä  enemmän 
mitä  nopeam-
min oli valmis. 
Jälkikäteen 
huomasimme 
tosin  että  jos 
olisimme  lo-
pettaneet  heti 
rastin  alettua 
niin  olisimme 
saaneet  no-
peimman  ajan 

ja siten enemmän pisteitä.

Heti  kuudennen  rastin  suoritettuamme 
pääsimme jonottamaan rastille 5. Vähän 
ajan jonotuksen jälkeen pääsimme suo-
rittamaan itse rastia. Rastin nimi oli Juha 
Föhr  lomalla ja  tehtävänä oli  kuunnella 
nauhoitettua,  ikivanhaa  Föhrin  sääen-
nustusta ja laittaa sen perusteella kart-
taan  sääoloja  kuvastavia  merkkejä.  Il-
meisesti  emme osanneet  laittaa oikeita 
merkkejä sillä pisteitä tuli vain 1.3/3.

Yörastilla
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Seitsemäs  rasti  oli  nimeltään  Glims ja 
tehtävänä oli tunnistaa ja nimetä 10 es-
poolaista  kansanperinne-esinettä.  Esi-
neet olivat aitoja museoesineitä oikeas-
sa  museossa.  Tehtävä  meni  meidän 
osalta lähinnä veikkaamalla mutta 
pisteitä tuli sentään 2.1/5.

Glimsin  jälkeen  saavuimme 
yörastille joka oli oikein hie-
nosti  pellolla  Ikean  parkki-
paikan  vieressä.  Yörastin 
nimi oli  Koja ja tehtävänä oli 
pystyttää tunnissa avotulimajoi-
te ja huolehtia paloturvallisuudesta. 
Laavun pystytettyämme haimme yörasti-
tehtävämme.

Tehtävässä  Wasa sandwich piti  valmis-
taa maksapasteija ja näkkileipä. Meidän 
osaltamme  näkkilei-
välle oli melkein ko-
konaan  eri  aines-
osat kuin siinä näk-
kileivässä  mitä 
Jaakko ja Pyry olivat 
niin ahkerasti harjoi-
telleet joten näkkilei-
västä ei tullut oikein 
mitään.  Tehtävä 
meni  mönkään 
myös  maksapasteijan  osalta.  Kenellä-
kään meistä ei  ollut  tietoa miten sellai-
nen valmistetaan. Maksapala oli pilttipur-
kissa. Päädyinkin (muiden hyväksynnäl-
lä)  lisäämään  siihen  kaikkia  ylijääneitä 
ainesosia.  Ravistin  purkkia  jotta  aines-

osat sekoittuisivat hyvin ja lämmitin sen. 
Pisteitä  ”herkku”ruuistamme  irtosi  vain 
1.8 /7.

Toinen yörastitehtävä oli  nimeltään  dE-
SINGIN  Varjossa ja  ideana  oli 

tehdä  ”lampunvarjostin”  va-
nerista  tehtäväkäskyssä 

olleiden mittojen mukaan. 
Lampunvarjostin onnistui 
muuten  erittäin  hyvin 
mutta  pienen  mittausvir-

heen takia emme saaneet 
yhtä  osaa  koskaan  tehtyä. 

Pisteitä kuitenkin irtosi 6.6/10.

Viimeinen yörastitehtävä oli nimeltään 7 
Miehen torppa ja  tehtävänä yösuunnis-
tus pareittain. Suunnistus meni kumman-
kin  parin  eksymisestä  huolimatta  ihan 

mukavasti  ainakin  pistei-
den valossa.  Pisteitä  tuli 
4.6/8.

Aamun ensimmäinen ras-
ti olikin sitten  Åspon lin-
nut ja  tehtävänä oli  tun-
nistaa  kanoottimatkalla 
olevien  lintujen  kuvia. 
Emme  olleet  opetelleet 
Espoon  seudun  lintuja 
kovin  tarkasti  vaikka tar-

koituksena  se  oli  ollut  ja  se  kostautui. 
Pisteitä  tuli  veikkauksen  ansiosta  sen-
tään 1.9/5.

Aamun  toisen  rastin  nimi  oli  Karaoke-
marssi ja tehtävänä oli laulaa singstarin 

Tuumaustauko
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tapaiseksi  tehty  versio  partiomarssista. 
Rasti  meni  muuten  täydellisesti,  mutta 
emme  osanneet  toista  säkeistöä  alkua 
lukuunottamatta  ollenkaan  joten  se  ro-
kotti  pisteitä.  Pyryn (ja omiemme myös 
sillä kaikkien piti laulaa vaikka vain Pyry 
lauloikin  mikkkiin)  laulutaitojen  ansiosta 
saimme kuitenkin sarjamme parhaimmat 
pisteet 2.5/3.

Aamun kolmas rasti oli yllätysrasti nimel-
tään Letkuhässäkkä ja se oli mielestäm-
me ärsyttävin ja typerin kilpailun rasteis-
ta. Rastin tehtävä oli sen verran sekalai-

nen että sen voi tiivistää vain näin: Idea-
na  oli  saada  vesi  valumaan  tietystä 
reiästä ulos venttiileitä vääntäen. Koska 
emme onnistuneet tehtävässä ollenkaan 
niin saimme kisan toiset nollapisteemme 
maksimipisteiden ollessa 3.

Seuraavan rastin idea olikin sitten jo pa-
rempi. Rastin nimi oli Yhdistelmäajoneu-
vot ja tehtävänä oli pakata perävaunu ja 

sitoa ja merkitä lastit oikealla, lain vaati-
malla tavalla. Tehtävä meni osaltamme 
kohtalaiseksi  vaikkemme  naruja  saa-
neetkaan maailman parhaiten kiristettyä 
ja pisteitä irtosi 2.5/4

Seuraavan rastin nimi oli  Ölkjh ja tehtä-
vänä  oli  asetella  näppäimistön  irrotetut 
näppäimistöt  oikeille  paikoilleen.  Muis-
timme  näppäimistön  näppäinten  paikat 
suhteellisen  hyvin  ulkoa  joten  pisteitä 
saimme 2.3/3

Seuraavassa rastissa nimeltään Ice Age 
5 koeteltiin meidän jääkausitie-
tojamme, mutta myös Ice Age-
elokuvien tuntemusta. Tehtävä-
nä  oli  nimetä  eri  jääkauden 
asioita  ja  Ice  Age-elokuvan 
hahmoja. Tietomme kummasta-
kin  aiheesta  eivät  olleet  kovin 
kummoisia  joten pisteitä  saim-
me vain 1.9/4.

Kisojen toiseksi viimeinen rasti 
oli nimeltään  Vares ja tehtävä-
nä  oli  suunnistuksen  aikana 
rasteilla  olevista  vihjeistä  pää-
tellä murhaajan nimi. Jos mur-

haajaa ei saanut nimettyä oikein maalis-
sa  niin  rastin  joutui  aloittamaan alusta. 
Omalta osaltamme rasti meni erittäin hy-
vin ja pisteitäkin tuli 3,0/4.

Kisojen viimeinen rasti oli nimeltään Lei-
rikeittiön  RVV (rvv  on lyhenne sanasta 
rakennusvalvontaviranomainen) ja tehtä-
vänä oli löytää leirikeittiöstä  turvallisuus-

KaRMeet ja lähtötehtävä
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riskejä  sekä  luonnonsuojelun  ja  hygie-
nian  puutteita  ja  keksiä  miten  ne  voisi 
korjata.  Tämäkin  rasti  meni  osaltamme 
hyvin ja pisteitä irtosi 3.0/4.

Loppujen lopuksi sijoituimme sarjassam-
me (punainen) sijalle 6 joka on erinomai-
nen  sijoitus  ottaen  huomioon  sen,että 
tämä oli  meille  jokaiselle  vasta  2  tai  3 
PT-kilpailu johon olemme koskaan osal-
listuneet. 

Tavoitteenamme ei ollut voitto, joten si-
joitus  oli  meidän  mieleisemme.  Tavoit-
teenamme  oli  vain  hakea  uusia  koke-

muksia, pitää hauskaa ja sijoittua niin et-
temme ole sentään viimeisiä. Päätavoit-
teena oli voittaa jurvalaiset. Tässä onnis-
tuimme, mutta sekin kävi niin että jurva-
laiset  lopettivat  kisan  kesken  kaadut-
tuaan kanootilla.

Lippukunnasta  osallistui  lisäksemme 
KaRMeet (sininen  sarja)  ja  Peto (rus-
kea). He kumpikin sijoittuivat omissa sar-
joissaan hopealle. 

Onnittelut heille.

 Markus

Peto tsemppaa Glims-rastilla.

Lisää kisakuvia löytynee lippukunnan nettisivuilta www.niittykarpat.fi

Seuraavalla aukeamalla kerrotaan uudesta  
kämppävaraussysteemistä. Varatkaahan kämppää 

reippaasti ja ajoissa, niin saatte ne päivät joita  
haluatte. Muistakaa myös, että kämpälle mahtuu kaksi  

porukkaa leirille yhtä aikaa, sopu sijaa antaa ja  
varastolta löytyy tarvittaessa myös hyviä telttojakin!
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MORSE

 äläpä

 yritäkään

 huijata,

 vaan

 tulkitse

 morsetus

 merkki

merkiltä
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Robotti varaa Partiokämppää
Viime  kesänä  kaikessa  hiljai-
suudessa  Tuhkasenjärven 
Partiokämppä sai viimein käyt-

töönsä  Internetissä  toimivan  varausjär-
jestelmän, jonka kautta Niittykärppien jä-
senet voivat  varata kämpän käyttöönsä 
helposti ja nopeasti. Eräänlaisen koejak-
son aikana järjestelmää ei vielä mainos-
tettu julkisesti, vaan Hannu ohjasi osan 
varaajista käyttämään sitä,  jolloin selvi-
teltiin  mahdollisia  bugeja,  sekä  hiottiin 
vielä hieman toimintaa.

Ajatus varausjärjestelmästä nousi esiin

hallituksen kokouksessa syksyn 2010 ai-
kana ja  sen  työstäminen tapahtui  pää-
osin  joululomalla  2010,  jonka  jälkeen 
projekti oli hiljaiselossa kevääseen saak-
ka,  jolloin  virittelin  sen  viimein  lähettä-
mään  tarpeelliset  sähköpostiviestit  ja 
systeemi saatiin viimein käyttöön.

Varausjärjestelmä  löytyy  osoitteesta: 
http://niittykarpat.fi/kamppa  ja  mahdolli-
sista toimimattomuuksista tai parannus-
ehdotuksista  kannattaa  raportoida  suo-
raan Jasselle (killedwhale@kapsi.fi)

 Jasse

Tahtia paraatiin
Lippukuntamme  jokavuoti-
nen  itsenäisyyspäivän 
marssiparaati  on  taas  ohi 
tältä  vuodelta,  mutta  vii-
meistään  vuoden  päästä 
marssitaan uudelleen. Vaik-
ka lippukuntamme suoriutui 
marssista  hienosti  rumpu-
jen tahdittamana, muutama 
soitin  lisää  marssiorkeste-
riin ei  olisi  pahitteeksi,  niin kuin joillain 
muilla  lippukunnilla.  Esimerkiksi  Turun 
Metsänkävijöillä  on suurehko marssior-

kesteri joka tahdittaa heitä niin pa-
raateissa kuin lippukunnan muissa 
tilaisuuksissa.

Eli siis jos olet kiinnostunut osallis-
tumaan  lippukuntamme  "orkeste-
riin"  niin  ota  yhteyttä  allekirjoitta-
neeseen. Varsinaista soittotaitoa ei 
välttämättä tarvita, mutta innostus-
ta ja kiinnostusta olisi suotavaa ol-
la. Tai mikäli omistat jonkun soitti-

men jonka voisit myydä tai lainata lippu-
kunnan tulevalle orkesterille, ota yhteyt-
tä.  Pyry

Tiesitkö... Että yhdelle Kuksan sivulle mahtuu n. 2300 kirjainta, 
mutta usein kuvat ja otsikot vievät suuren osan tilasta.
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Kuksan teesit vuodelle 2012
Kuksa on maailman paras LNK:n lehti ja aikoo ensi vuonna keskittyä julistamaan 
seuraavia teemoja aina kun vaan mahdollista.

Retket, leirit ja luonnossa liikkuminen
Eräpartiolippukunta Limingan Niittykär-
pät painottaa toimintaa luonnossa.  Sik-
sipä myös Kuksalla  LNK:n äänenkan-
nattajana on tärkeä rooli  eräilyn ilosa-
noman levittämisessä.

Verenluovutus
Verenluovutus on yksi perinteinen par-
tiolaisten  tapa  pelastaa  ihmishenkiä. 
Siksi  Kuksa  käyttää  innokkaasti  aina 
puheenvuoronsa hyvän asian puolesta.

PT-kisat
LNK  päätti  toimintasuunnitelmassaan 
painottaa  PT-kisoja.  Näin  tekee  myös 
Kuksa. Pyritään aktiiviseen osallistumi-
seen ja hienoihin kisajuttuihin!

Ahkerat Kuksaan kirjoittajat
Työmies  ansaitsee  palkkansa.  Kuksa 
ylistää ja kehuu ahkeria kirjoittajia joka 
käänteessä. Uusi juttukisa alkaa.

m o r s e t u s

s i t ä  l i s 

ä t ä ä n  t 

i e  t y s t i

e n t i s e s t 

ä ä n .

Logoja ja tunnuskuvia
Kuksaa  on  viimeisen  parin 
vuoden aikana pyritty kehittä-
mään monin tavoin. Yksi kehityskohteista on ollut logojärjestel-

mä. Järjestelmään liittyvät niin vakiopalstojen logot, kuin va-
kioaiheiden tunnuskuvatkin. 

Vakioaiheiden tunnukset ovat mm. PP, SP, Hallitus, sekä tie-
tysti joka jutun lopussa oleva kirjoittavan käden kuva en-
nen jutun tekijän nimeä.

Tärkeitä tiedon rytmittäjiä ovat tietysti myös ikäkausien värit.

Sudenpentu Seikkailija Tarpoja Samoaja Vaeltaja Aikuinen

 Hannu


?!
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ERÄSKOOPPI 

Sudenpentu

Olet  tulevaisuudessa  niin  vitsikkäällä 
tuulella,  että  jotkut  huumorintajuttomat 
saattavat jopa ärsyyntyä. Muistuta heitä 
siitä, että nauru pidentää ikää.

Seikkailija

Pian alkava uusi vuosi tuo sinulle paljon 
uusia partiokokemuksia kun vain lähdet 
mukaan reippaasti.  Edessä voi  olla en-
simmäinen pitkä talvileiri tai jopa vaellus.

Tarpoja

Kohtaat siviilielämässäsi uuden tuttavuu-
den,  mahdollisesti  tumman  ja  pitkän. 
Velvollisuutesi on johdattaa hänet oikeal-
le, partion viitoittamalle tielle.

Samoaja

Odottelet joululomaa jo melkein liian in-
nokkaasti. Muista, että oikea arkesi par-
tion  parissa  on  sitä  elämän  todellista 
suolaa!

Vaeltaja

Lähiaikoina  sinulle  tullaan  tarjoamaan 
uutta  tilaisuutta  käyttää  luovuuttasi.  
Tartu hetkeen rohkeasti, se tullaan pal-
kitsemaan yllättävällä tavalla!

Aikuinen

Joulu ovella kolkuttaa... Pidä huoli siitä, 
ettet väsy valmistelujen aikana. Lähipiiri-
si ilahtuu nyt erityisesti aineettomista ja 
yhdessäoloon liittyvistä joululahjoista.

Samikset
Samiksissa ei  aina ole kyse samannäköisyydestä,  joskus kaksi henkilöä voivat 
muun olemuksensa puolesta olla kuin kaksi marjaa.

Kyse on eräistä, jotka ovat aina hyvätuulisia ja valmiita auttamaan. He ovat äiti-
hahmoja jokaiselle, niin sudenpennulle kuin vanhemmallekin partiolaiselle. Myös 
ruoanlaittotaidot ovat hämmästyttävät. Räiskäleet paistuu ja muhennokset keitty-
vät käden käänteessä. Joku on heitä aiemminkin jo verrannut toisiinsa, mutta nyt 
Kuksa julkistaa tämän tiedon jokaisen luettavaksi.

Kuvat tämänkertaisista samiksista tuossa vieressä →
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ESITTELYSSÄ TUPOKSEN PIISAMIT JA VARIKSENMARJAT
Ryhmämme nimi  on 
Variksenmarjat  ja 
Piisamit,  koska  me 
Piisamit ja Variksen-
marjat toimimme täl-
lä  hetkellä  yhdessä. 
Yhteistyömme on al-
kanut  hyvin.  Meillä 
on tosi hauskaa par-
tiossa.   Johtajamme 
on  Markku  'Make' 
Korhonen ja jäseniä 
Johan, Jere, Frans, Mika, Mikael, Janne, Matias, Jesperi, Aleksi, Antti, Aino, 
Iida, Sami ja  Toni. Ryhmässämme on siis 14 jäsentä.  Kokoonnumme torstaisin 
klo 15 Tupoksen vanhan koulun puukäsityöluokassa. Aloitamme kokouksen terveh-
dyksellä  ja  herkuilla.  Lopetamme  sen  joskus  tarinalla  ja  lopputervehdyksellä. 
Teemme nykyään  suorituksia  enemmän.  Kokouksessa  on  ulko-  ja  sisäleikkejä. 
Esim. amerikkalaista jalkapalloa, jalkapalloa, miekkailua ja lipunryöstöä. 

Muumimamma ja Ultsi



ValitusPalat
Valituspalat on juuri sinua varten tehty. 
Voit jättää valitukset, kehut, risut, ruusut 
sekä mieltä painavat asiat Kolon 
alakerrassa olevaan vihreään 
postilaatikkoon. 

Asserin 
saappaat 

Eihän teille edes viiti 
yöherätyksiä pitää, kun meidän 
keksimät seikkailut ei teitä kiinnosta!

Ilmoituksia

Verenluovutus 
Limingan seurakuntatalolla  

8.12. 2011 kello 14 alkaen

Waarien 
joulusauna 17.12.  
partiokämpällä.  

Kaikki waarit  
kautta aikojen  
ovat tervetulleita!

Seuraava Kuksa
Seuraava Kuksan numero on Ruoktun alussa ilmestyvä 
Kuksa 1/2012. Lehteen tulevat jutut  ja kuvat lähetään 
osoitteeseen  kuksa@niittykarpat.fi 24.2.  mennessä.  
Kirjoita juttu suoraan sähköpostina ja laita kuvat sen liit-
teeksi tai toimita ne Kuksan postilaatikkoon Koti-Kololle

Lippukunnan tuoreimmat 
uutiset netissä osoitteesta 

www.niittykarpat.fi 
sivulta ”Uutiset”. 

Kuksan sähköisiä versioi-
ta ja muita Kuksa-asioita 
löytyy sivulta "Kuksa".

Joku  RÖLLIPÖKSY  on  vienyt  Vadel-
mien  laatikosta  pulloja  sekä  kronikan 
joka  kylläkin  löytyi  häpäistynä  kololta 
lojumasta. 
Kronikka  on  privaatti  päiväkirjamme, 
joka  sisältää  hirvittäviä  paljastuksia, 
joita  EI  ole  tarkoitettu  peikonkuvatuk-
sien silmille!
Odotamme kirjallista anteeksipyyntöä, 
sekä pulloista saatuja rahoja ( joilla ra-
hoitamme joitakin konnuuksiamme) ko. 
laatikkoon. Ellei näin tapahdu viemme 
asian  hovioikeuteen  ja  ilmoitamme 
asiasta FBI:lle!! 
Lämpimin terveisin näille röllipöksyille 
aina niin ihanat VADELMAT

L i s ä ä  s a m ik s i a ,  
j u o rup a lstoj a  j a  
kuk s i a ! !

   
hyvä  mieli

Lähetäpä ideoita 
ja juttuja, niin 
kyllä tehdään 
kuksia -Mauno


